
 

REFERAT 

STYREMØTE DATO 29.12.17 - chat 

RASEGRUPPEN FOR JACK RUSSELL TERRIER 

 

Deltakere: Kirsti Skaar, Solveig Naadland, Monica Berg, Maria Huseby, Inger-Lise 

Teigland 

Referent: Inger-Lise Teigland 

 

Sak 1 - 12/17: Fordeling av ansvarsområder / oppgaver:  

Distriktskontakter – kontaktperson i styret er Inger-Lise Teigland.  

Vi ønsker flere distriktskontakter og det må jobbes med rekruttering.  

 

Sak 2 - 12/17: Oppdretterlink og valpeformidling. Det er foreslått å endre vilkår for å 

få oppdretterlink og valpeformidling på rasegruppen hjemmeside. Forslaget går på at 

man må være medlem av RG for å ha link og for å kunne benytte valpeformidling og 

annonsering av kull. I dag kan man få link og annonsere valpekull på RGs 

hjemmeside selv om man ikke er medlem av RG. Dette er å anse som et tiltak for å 

skape samhold innad blant oppdretterne og gjøre det fordelaktig å være tilknyttet RG. 

Saken er drøftet med HS i forkant.  

Saken er enstemmig vedtatt i styret. Vilkår for oppdretterlink og 

valpeformidling/annonsering av kull endres i tråd med forslag. Saken er sendt videre 

til HS for endelig avgjørelse.  

 

Sak 3 – 12/17: Kriterier for link jfr årsmøtesak 2017 der forslag om økning til 2 x exc. 
Er fremmet. Styret har enstemmig vedtatt å heve premiekravet fra 1 x very good til 2 
x excellent. Dato for oppstart av endringen er satt til 01.08.2018. Dette for å gi 
anledning til å premiere hunder etter justerte krav.   
 
Det gis mulighet for unntak etter følgende system; Unntak defineres som 25% av 
oppdretters totale kullregistrering. Dette settes for å ha en objektiv ramme så 
subjektive vurderinger unngås, og 25% ansees som rimelig i denne sammenheng. 
Hvis man etter gjeldende dato velger å ha ett kull hvor et foreldredyr mangler 
tilstrekkelig premiering, må oppdretter ha minimum 3 kull etter gjeldende krav før evt 
nytt kull hvor tilstrekkelig premiering mangler.   
 

Sak 4 – 12/17: Ny med Jack. Det er foreslått at infoheftet Ny med Jack skal være et 

tilbud kun for oppdrettere med link på RG hjemmeside. Saken er enstemmig vedtatt i 



 

styret, og sees som et tiltak for å slutte opp om de oppdretterne som velger å være 

tilknyttet RG. Blir gjeldende fra 01.01.2018. 

 

Sak 5 – 12/17: Status – opprydning i økonomi. Kasserer er i gang, og HS bistår. Det 

blir gjennomgang med HS i midten av januar. Dato er ikke fastlagt.  

 

Sak 6 – 12/17: Status -oppdretterseminar 2018. Dato for oppdretterseminaret blir 

09.09.2018 og vi har vært heldige å få Helge Kvivesen som foredragsholder. Sted er 

ikke endelig avgjort, men det jobbes for å få det lagt til Gardermoen slik at det blir 

enklere for de som kommer langveisfra.   

 

Sak 7 – 12/17: Status – årshjul 2018. Oversikt over planlagte gjøremål/aktiviteter i 

2018 er ferdig og legges ut på hjemmesiden.  

 

Sak 8 – 12/17: Status – RAS. Behov for revidering? Saken utsettes til neste 

styremøte.  

 

Sak 9 – 12/17: Årets Jack Russell. Det er kommet forslag om å få i gang «Årets Jack 

Russell» innen ulike grener. Dette synes styret som helhet er et godt tiltak og vil 

derfor sette gang dette fra 2018. Regler og utregningsmodell er gjort etter modell fra 

Cairnklubben og vil legges ut på RGs hjemmeside. 


